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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH LỤC 

 

Số:       /UBND-VP 
V/v thực hiện nhiệm vụ trước, 

trong và sau Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Lục, ngày      tháng      năm 2022 

 

 

Kính gửi: 

- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành đoàn thể của huyện; 

- Hiệu trưởng các trường THPT đóng trên địa bàn;    

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

 

Để thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam (03/02/1930 - 03/02/2022), chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của 

đất nước; mừng Đảng, mừng Xuân, đảm bảo cho Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 

diễn ra an toàn, vui tươi, lành mạnh; UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, 

địa phương thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền và 

tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, treo cờ Tổ quốc, cờ 

dây, khẩu hiệu, đèn trang trí tại công sở và động viên gia đình, cán bộ, công nhân 

viên, các hộ dân treo cờ Tổ quốc trước, trong và sau Tết.  

Các hoạt động tổ chức với quy mô phù hợp, chất lượng, hiệu quả, phong 

phú về nội dung, đa dạng về hình thức, thể hiện được bản sắc văn hóa quê hương, 

có tính sáng tạo, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và thực hiện nghiêm chỉ đạo của 

Chính phủ, của tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Giao Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện có trách nhiệm trang trí cờ, khẩu 

hiệu, pano… tại khu vực trung tâm huyện, Khu lưu niệm Cát Tường; rà soát, bổ 

sung các cụm pano trang trí trên các tuyến đường.  

Đài Truyền thanh huyện tăng cường thời lượng phát sóng, xây dựng các 

chuyên mục tuyên truyền phản ánh kịp thời các sự kiện và nhiệm vụ chính trị, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, của đất nước.  

2. Phòng Nông  nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, UBND các xã, thị 

trấn chỉ đạo các HTX DVNN và nhân dân đẩy nhanh tiến độ lấy nước đổ ải, làm 

đất, gieo mạ đúng lịch; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ sản xuất vụ xuân, 

phấn đấu cấy xong toàn bộ diện tích trước ngày 28/02/2022; đồng thời chỉ đạo 

thực hiện tốt phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi và phòng chống dịch bệnh 

gia súc, gia cầm; phối hợp thực hiện tốt kiểm dịch động vật; hoạt động vận chuyển, 

kinh doanh gia súc, gia cầm không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y; đảm bảo an 

toàn dịch bệnh trên địa bàn. 
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3. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghiêm các biện phòng, chống dịch 

Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và của Huyện; đặc biệt là việc 

quản lý các đối tượng đang thực hiện điều trị, cách ly tại nhà. Đẩy nhanh tiến độ 

tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi tăng cường, đảm bảo tuyệt đối an toàn. 

Tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trước, trong 

và sau Tết Nguyên đán, lễ hội đầu Xuân 2022, kịp thời chấn chỉnh việc chấp hành 

các quy định về đảm bảo vệ sinh ATTP trên địa bàn. 

Trung tâm Y tế huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức 

quản lý đảm bảo công tác hậu cần và điều trị tại Cơ sở thu dung, điều trị bệnh 

nhân Covid-19 trên địa bàn huyện. Đồng thời có kế hoạch tổ chức tốt công tác 

khám, chữa bệnh, chỉ đạo các Trạm y tế ứng trực 24/24 giờ; dự trữ đủ cơ số thuốc, 

máu, dịch truyền, vật tư, trang thiết bị y tế, hoá chất, phương tiện đáp ứng nhu cầu 

khám, chữa bệnh… 

4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Đội quản lý thị trường khu vực Thanh Liêm - 

Bình Lục theo dõi sát diễn biến giá cả, thị trường nhất là các mặt hàng, dịch vụ 

thiét yếu, hàng thuộc diện bình ổn giá; thực hiệnc uộc vận động “Người Việt Nam 

ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tăng cường kiểm tra và xử lý kịp thời tăng cường 

kiểm tra và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, kinh doanh hàng giả, hàng nhái và 

kém chất lượng; chống đầu cơ, găm hàng, nâng giá và gian lận thương mại.  

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc, Hội chữ thập đỏ huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung rà soát, nắm 

tình hình đời sống của các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn để 

quan tâm, chăm lo, kịp thời hỗ trợ phù hợp để mọi người, mọi nhà đều có tết. Tổ 

chức thăm hỏi, tặng quà đúng đối tượng, chế độ, công khai, minh bạch, tránh trùng 

lặp, chồng chéo, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, bảo đảm tất cả các đối 

tượng chính sách đều có quà và được nhận quà trước Tết. 

6. Các cơ quan trong khối Nội chính có kế hoạch phối hợp với UBND các 

xã, thị trấn tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, 

trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, không để xảy ra các vụ việc đột xuất, 

bất ngờ, khiếu kiện đông người, vượt cấp. Triển khai các biện pháp đảm bảo cho 

nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn; đặc biệt là chống mọi biểu hiện tiêu cực như: 

mê tín dị đoan, cờ bạc, say rượu, bia gây mất trật tự, điều khiển phương tiện giao 

thông khi có nồng độ cồn. Tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm khắc các 

trường hợp tàng trữ, vận chuyển, buôn bán và đốt các loại pháo không đúng quy 

định trong dịp Tết. 

UBND các xã, thị trấn phối hợp với Công an huyện, Thanh tra giao thông, 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng, tập trung giải tỏa hành lang an toàn giao thông, các tụ 

điểm họp chợ trái phép, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây ách tắc, có nguy cơ mất 

an toàn giao thông. 

7. Ban chỉ huy Quân sự, Công an huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức 

khám tuyển bổ sung đối với thanh niên đi làm ăn xa trở về địa phương; chủ động 
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nắm tình hình, tư tưởng và quản lý chặt chẽ thanh niên trong diện sẵn sàng lên 

đường nhập ngũ. 

8. Các cơ quan, đơn vị, trường học, UBND các xã, thị trấn thường xuyên tổ 

chức làm vệ sinh khu vực công sở, khu vực công cộng, chợ, đường làng ngõ 

xóm…; tăng cường vận động nhân dân, tổ chức chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, 

đường hoa, cây cảnh tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, tạo không 

khí vui đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần. 

- Các cơ quan, đơn vị, trường học, UBND các xã, thị trấn tổ chức tổng vệ 

sinh khu vực công sở; 

- UBND thị trấn Bình Mỹ chỉ đạo tốt việc đảm bảo vệ sinh môi trường, thu 

gom rác thải khu vực trung tâm huyện tất cả các ngày trong dịp Tết; 

- Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức tổng vệ sinh khu Đài tưởng niệm liệt 

sỹ  huyện, Ban quản lý Khu lưu niệm Cát Tường tổ chức tổng vệ sinh Khu lưu 

niệm Cát Tường; 

- Các xã, thị trấn chỉ đạo các thôn xóm, các tiểu khu tổ chức làm vệ sinh, 

phát quang đường làng, ngõ xóm thu gom rác thải. 

Thời gian hoàn thành: trước ngày 28/01/2022 (ngày 26 tháng Chạp). 

9. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức các hoạt động truyền thống. 

- Thường trực Huyện ủy, BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo 

UBND, Ủy ban MTTQ huyện tổ chức Lễ dâng hương tại Khu Lưu niệm Cát 

Tường; dự kiến vào hồi 15 giờ 00 ngày 28/01/2022 (ngày 26 tháng Chạp). 

- Thường trực Huyện ủy, BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo 

UBND, Ủy ban MTTQ huyện, Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của các 

cơ quan, ban ngành, đoàn thể tổ chức Lễ đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm liệt sỹ 

của huyện; dự kiến vào hồi 15 giờ 30 ngày 28/01/2022 (ngày 26 tháng Chạp). 

UBND huyện giao Ban quản lý Khu lưu niệm Cát Tường chuẩn bị các điều 

kiện tổ chức Lễ dâng hương tại khu Lưu niệm Cát Tường (thị trấn Bình Mỹ). Ban 

chỉ huy Quân sự huyện, phòng Lao động - TBXH, Trung tâm Văn hóa - Thể thao 

huyện chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Lễ đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm liệt 

sỹ của huyện;  

- UBND các xã, thị trấn tổ chức cán bộ, nhân dân, học sinh đến đặt vòng hoa 

viếng các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ của các xã. 

Giao UBND xã Bình Nghĩa làm vệ sinh và phối hợp với Ban chỉ huy Quân 

sự huyện tổ chức Lễ đặt vòng hoa viếng anh hùng, liệt sỹ Trần Văn Chuông; dự 

kiến vào chiều ngày 28/01/2022 (ngày 26 tháng Chạp). 

- Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tổ chức gặp mặt, chúc Tết các đồng chí 

cán bộ chủ chốt các thời kỳ; đi thăm, tặng quà các đơn vị trực Tết và các đối tượng 

chính sách trên địa bàn. 

(Có Giấy mời riêng) 
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10. Các cơ quan, đơn vị, trường học, UBND các xã, thị trấn phân công lãnh 

đạo, cán bộ, công chức trực Tết từ ngày 31/01/2020 đến hết ngày 04/02/2020 

(tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày mùng 04 tháng Giêng năm 

Nhâm Dần), đồng thời báo cáo danh sách phân công trực Tết của đơn vị mình về 

UBND huyện (qua Văn phòng HĐND – UBND huyện) trước ngày 20/01/2020. 

Thời gian thực hiện từ ngày 17/01/2022 đến ngày 17/02/2022. 

Giao Văn phòng HĐND - UBND huyện theo dõi, tổng hợp tình hình tổ 

chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn báo cáo UBND huyện./. 

 

Nơi nhận: 
- TT HU, TT HĐND huyện; 

- LĐ UBND huyện; 

- Như kính gửi; 

- CPVP + TH; 

- Lưu VT. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Định  
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